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ŠVENČIONIŲ R. PABRADĖS „RYTO“ GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO IR 

PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. ATMINTINĖ 

 

1. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazijos priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

organizavimo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo 2020 m. 

gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“, 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. 1839 „Dėl pradinio ugdymo organizavimo 

būtinų sąlygų“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis dėl 

ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumų 2020-2021 mokslo metais. 

2. Įėjimas į gimnaziją prieš pamokas, kai nusirengiama rūbinėje: 

2.1. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir juos lydintys asmenys, 1 klasių mokiniai ir juos 

lydintys asmenys, 2-4 klasių mokiniai į gimnaziją įeina per pradinių klasių korpuso pagrindinį įėjimą 

ir A laiptine nusileidžia į paskirtą rūbinę. 

2.2. Išėjus iš rūbinės einama koridoriumi į B laiptinę ir ja pakylama į aukštą, kuriame yra 

klasė. 

3. Įėjimas į gimnaziją ir išėjimas iš jos prieš pamokas, kai nenusirengiama rūbinėje: 

3.1. Priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir juos lydintys asmenys, 1 klasių mokiniai ir juos 

lydintys asmenys, 2-4 klasių mokiniai į gimnaziją įeina per pradinių klasių korpuso B laiptinės įėjimą 

(nuo valgyklos pusės) ir B laiptine pakyla į aukštą, kuriame yra klasė. 

3.2. Priešmokyklinių grupių ugdytinius, pirmųjų klasių mokinius lydintys asmenys 

nusileidžia A laiptine ir išeina per pagrindinį išėjimą. 

4. Išėjimas iš gimnazijos, pasibaigus pamokoms, kai nusirengiama rūbinėje: 

priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir juos lydintys asmenys, 1 klasių mokiniai ir juos lydintys 

asmenys, 2-4 klasių mokiniai B laiptine nusileidžia į rūbinę ir išeina per pradinių klasių korpuso 

pagrindinį įėjimą. 

5. Išėjimas iš gimnazijos, pasibaigus pamokoms, kai nenusirengiama rūbinėje: 

priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir juos lydintys asmenys, 1 klasių mokiniai ir juos lydintys 

asmenys, 2-4 klasių mokiniai nusileidžia A laiptine ir išeina per pradinių klasių korpuso pagrindinį 

įėjimą. 

6. Rūbinės: I PUG, II PUG – Nr. 7, 1a klasė – Nr. 6, 1b klasė – Nr. 5, 2a klasė – Nr. 1, 2b 

klasė – Nr. 4, 2c, 3c klasės – Nr. 3, 3a, 3b klasės – Nr. 9, 4a klasė – Nr. 2, 4b klasė – Nr. 8. 

7. Veiklų, pamokų organizavimas: 

7.1. Veiklų, pamokų pradžia 8 valandą. 

7.2. Pamokų ir pertraukų laikas: 

1 klasė 

Pamoka Pamokos pradžios 

laikas 

Pamokos pabaigos 

laikas 

Pertraukos trukmė 

1 8.00 8.35 15 

2 8.50 9.25 30 

Pietūs 

3 9.55 10.30 35 

4 11.05 11.40 30 
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5 12.10 12.45 - 

2 klasė 

Pamoka Pamokos pradžios 

laikas 

Pamokos pabaigos 

laikas 

Pertraukos trukmė 

1 8.00 8.45 5 

2 8.50 9.35 20 

Pietūs 

3 9.55 10.40 25 

4 11.05 11.50 20 

5 12.10 12.55 10 

6 13.05 13.50 - 

 

3-4 klasės 

Pamoka Pamokos pradžios 

laikas 

Pamokos pabaigos 

laikas 

Pertraukos trukmė 

1 8.00 8.45 5 

2 8.50 9.35 5 

3 9.40 10.10 30 

Pietūs 

3 10.40 10.55 10 

4 11.05 11.50 20 

5 12.10 12.55 10 

6 13.05 13.50 - 

 

7.3. Vienos grupės ugdytiniams, vienos klasės mokiniams veiklos, pamokos organizuojamos 

toje pačioje mokymo patalpoje – klasėje. 

7.4. Anglų kalbos, tikybos mokytojai pamokas veda klasės patalpoje. Klasei dalinantis į 

grupes, lietuvių kalbos pamokos vyksta lietuvių kalbos kabinete, anglų kalbos pamokos – 

gamtamokslinėje laboratorijoje. Mokytojai pasiima mokinius iš klasės po skambučio į pamoką ir 

parveda mokinius į klasę prieš skambutį iš pamokos. 

7.5. Šokio mokytoja nusiveda mokinius į choreografijos klasę po skambučio į pamoką ir 

parveda mokinius į klasę prieš skambutį iš pamokos. 

7.6. Esant galimybei pamokos, veiklos organizuojamos lauke. 

7.7. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos teikiamos individualiai, tik tos pačios klasės 

mokiniams arba paralelių klasių mokiniams. 

7.8. Švietimo pagalbos specialistai nusiveda mokinius į kabinetus po skambučio į pamoką ir 

parveda mokinius į klasę prieš skambutį iš pamokos (esant galimybei mokinius palydi mokytojų 

padėjėjai). 

7.9. Priešmokyklinių ugdymo grupių vaikai, 1-4 klasių mokiniai nesidalina asmeninėmis 

mokymosi priemonėmis. 

8. Priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų, 1-4 klasių mokinių maitinimo organizavimas: 

8.1. Į valgyklą einama per B laiptinės išėjimą. 
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8.2. Srautai: 1 srautas – priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai, 2 srautas – 1-2 klasių 

mokiniai, 3 srautas – 3-4 klasių mokiniai, mokinius lydi klasių mokytojai. 

8.3. Maitinimosi laikas: 

8.3.1. priešmokyklinių grupių ugdytiniai pusryčiauja 8.30 val. pietauja 12.25-12.45 val., 

valgo pavakarius 15.00 val.; 

8.3.2. 1-2 klasių mokiniai pietauja 9.30-9.55 val.; 

8.3.3. 3-4 klasių mokiniai pietauja 10.10-10.35 val. 

9. Priešmokyklinio ugdymo grupių, 2c, 3c klasių mokiniai naudojasi 1 aukšto tualetais ir 

prausyklomis, 2a, 3a, 3b 4b, klasių mokiniai naudojasi 2 aukšto tualetais ir prausyklomis, 1a, 1b, 2b, 

4a klasių mokiniai naudojasi 3 aukšto tualetais ir prausyklomis. 

10. Mokytojai, švietimo pagalbos specialistai bendrose uždarose erdvėse (klasėse laiptinėse, 

koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, rūbinėse ar pan.), kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, 

privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas 

priemones). 

11. Tėvai į gimnaziją gali atvesti ir pasiimti tik priešmokyklinio ugdymo grupių vaikus, esant 

būtinybei pirmų klasių mokinius. 

12. Tėvai, globėjai, rūpintojai gali susitikti su mokytojais tik iš anksto sutartu laiku. 

13. Tėvai, globėjai, rūpintojai tuo metu, kai jų vaikas yra ugdomas gimnazijoje, turėtų būti 

pasiekiami telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. 

14. Tėvai, globėjai, rūpintojai, kiti vaikus lydintys asmenys bendrose uždarose erdvėse 

(klasėse laiptinėse, koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje, rūbinėse ar pan.), kai neišlaikomas 

2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones). 

15. Mokiniai, mokytojai, tėvai, švietimo pagalbos specialistai negali atvykti į gimnaziją, 

jeigu jiems pasireiškia karščiavimas (37,3°C ir daugiau), kiti ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, 

kitų užkrečiamų ligų požymiai(sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.). 

16. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, 1-4 klasių mokiniai į biblioteką, skaityklą 

eina per įėjimą į valgyklą E laiptine. 

17. Mokykliniu ar maršrutiniu autobusu pavežami mokiniai autobuso laukia klasėje, kurioje 

mokosi. 

__________________ 


